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ЗАПОВЕД №15 
гр. Попово/07.01.2022 год. 

 

           На основание чл.74е, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с делегираните ми 

правомощия със Заповед №532/13.12.2021г. на Директора на „СИДП“ ДП Шумен и 

утвърден протокол на комисия от 04.01.2022г. за провеждане на електронен търг с 

наддаване, за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на лица, 

отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от НУРВИДГТОСПДНГП 

от ДГТ в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ от Обект №2-6-2022, открит със 

Заповед №367 от 13.12.2021г. издавам настоящата заповед , с която 

 

I.УСТАНОВИХ: 
           1.  В определения срок за участие в електронна тръжна процедура № 7800-4731, за 
ОБЕКТ №2-6-2022 са регистрирани в електронната платформа следните кандидати : 
 
        „БГ-ГРУП“ ООД, ЕИК: 125543133 с адрес на управление: гр. Попово, бул.“България“ 
№182, ет.3, ап.8, представлявано от управителя Михаил Маринов с дата и час на 
регистрация: 27.12.2021г., 08:19 часа 
 
        2.До участие в търга  за ОБЕКТ №2-6-2022 са допуснати следните участници: 
        2.1. „БГ-ГРУП“ ООД, ЕИК: 125543133 
 
         3.Няма не допуснати до участие в търга участници за обекта. 

       4.Допуснатият и регистриралия се с УИК в деня и часа на провеждане на електронния 
търг 31.12.2021- 14:00 часа участник е потвърдил началната цена за обекта, изискване 
съгласно чл.74г, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти. 

         5. Съгласно изготвеният протокол на комисията и резултатите от проведения търг за 
обект №2-6-2022, за купувач на дървесината съгласно критерия за оценяване и 
потвърждаване на начална цена за обекта, е определен следния участник: 
       5.1. На първо място, за купувач на дървесината за обект №2-6-2022 с количество от 
1638.00 м3 е класиран участника „БГ-ГРУП“ ООД, ЕИК: 125543133, с предложена цена в 
лева без ДДС в размер на 93958.00 лева. 
       5.2. На второ място няма класиран участник, поради липса на друг регистриран за 
участие в търга кандидат. 



        След запознаване с цялостната документация събрана в хода на проведения 
електронен търг и резултатите от работата на комисията, установих, че участника е 
доказал, че е търговец по смисъла на Търговския закон, осъществява дейността си на 
територията на община, в която попадат териториите на ТП ДЛС „Черни Лом“, в което се 
извършва ползването на дървесина с подадено заявление по реда на чл.38, ал.4 в срока по 
ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, с внесена в срок гаранция за участие, както и всички 
изискуеми декларации по образец, приложени към тръжната електронна процедура.       
       Мотивиран от изложеното 
 

II.РЕШИХ: 
          1.Потвърждавам решението на комисията, че с представените доказателства 

участника „БГ-ГРУП“ ООД се е придържал към изискванията за участие в електронният 

търг и същия е представил оферта, която е пълна, отговаря на предварително обявените 

условия на органа, открил процедурата и не са налице обстоятелствата по смисъла на 

чл.74в, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

           2.С оглед резултатите от търга, проведен при условията на чл.74г от НУРВИДГТ,  и 

чл.38 от НУРВИДГТ след като съобразих, че не са налице условията на чл.74е, ал.2 за 

прекратяване на електронният търг, на основание чл.74г, ал.6, изречение първо, 

предложение последно от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти  

 

III.КЛАСИРАМ 
            За продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Черни Лом“ 
за ОБЕКТ №2-6-2022, с общо прогнозно количество от 1638 пл.м3 

 
           НА ПЪРВО МЯСТО: „БГ-ГРУП“ ООД гр. Попово, с ЕИК: 125543133, с предложена цена 
за обекта в размер на 93958.00 лева без вкл. ДДС. 
 
          НА ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник, поради липса на друг регистриран за 
участие кандидат в електронна тръжна процедура с №7800-4731. 
 

IV.ОПРЕДЕЛЯМ 
          За КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен 
план за ползването на дървесина за 2022 г. на територията на ТП ДЛС „Черни Лом“ 
гр.Попово, за ОБЕКТ №2-6-2022, отдели/подотдели: 319 л, 259 е, 260 ж, 277 д и 277 и, с 
общо прогнозно количество дървесина за продажба в обекта от 1638 пл.м3 
 
         „БГ-ГРУП“ ООД, ЕИК: 125543133, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, 
бул.“България“ №182, ет.3, ап.8, представлявано от управителя Михаил Маринов на база 
потвърдена начална цена за обекта в размер на 93958.00 лева без вкл. ДДС. 
         

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

        1.Препис от настоящата Заповед да се изпрати на „СИДП“ ДП- гр. Шумен за сведение, 



да се постави на мястото за обяви в административната сграда на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово, както и да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово в раздел „Електронни търгове“ в електронна тръжна процедура №7800-4731. 

При публикуване на документите да се заличава информацията, която е защитена със 

закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. 

        2. На основание чл.74е, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с цел защита интересите на 

стопанството, бърза реализация и отчитане на оптимални резултати, допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед.  

        2.1. Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез административния орган, издал заповедта пред Административен съд гр. 

Търговище в тридневен срок от съобщаването й. 

         3. На основание чл.74е, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, заповедта подлежи на 

оспорване по смисъла на АПК за законосъобразност и целесъобразност от съответните 

заинтересовани лица, по реда на чл.81 и сл. от гл. VI на АПК  в четиринадесет дневен срок 

от съобщаването й чрез директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ пред Директора на СИДП ДП 

Шумен или по реда на чл.145 и сл. от гл. X на АПК чрез директора ТП ДЛС „Черни Лом“ 

пред Административен съд гр. Търговище. 

         4.Договор с класирания на първо място кандидат за съответния обект следва да бъде 

сключен в 14 дневен срок от съобщаване на настоящата Заповед, при спазване на 

предварително обявените условия и разпоредбите на Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

        4.1.При отказ на определеният за купувач участник да сключи в срок договор, 

внесената от него гаранция за участие да бъде задържана в полза на ТП ДЛС „Черни Лом”. 

        5.На основание чл.74е, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, участниците да се уведомят по 

електронен път чрез публикуване на заповедта на електронната страница на продавача. 

       6. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Атанас Димитров–

заместник директор при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

 

 

                                        ДИРЕКТОР ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ”: …заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД…. 
                                                                                    

                                                                                                                  /инж.ДИМИТЪР ЗАРЕВ / 
 

 
 


